
รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรตีำาบลฟากทา่

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรยีน   ประธานสภาเทศบาลตำาบลฟากทา่ ทีเ่คารพ

     ตามทีก่ระผม นายวทิยา รกัสจัจา นายกเทศมนตรตีำาบล
   ฟากทา่ ไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภาเทศบาลตำาบลฟากทา่ เมือ่วนัที่20 

 กมุภาพนัธ์2558 ซึง่ไดก้ำาหนดนโยบายการบรหิารราชการไวต้ามกรอบ
   แนวทางในการพฒันาของนโยบาย รวม 8      ดา้น ประกอบดว้ย นโยบาย

    ดา้นการศกึษา นโยบายดา้นคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ นโยบายดา้น
  การสาธารณสขุ นโยบายดา้นการอนรุกัษศ์ลิปะวฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้ง

        ถิน่ นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน นโยบายดา้นส ิง่แวดลอ้ม นโยบาย
     ดา้นกฬีาและนนัทนาการ และ นโยบายดา้นการบรหิาร ภายใต้

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 6    ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรด์า้นการ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้มยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

 การศกึษากฬีา และนนัทนาการยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้
   ฐานยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม ศลิป

วฒันธรรมประเพณีภมูปิญัญาทอ้งถิน่และยทุธศาสตรด์า้นการเมอืงและ
การบรหิาร

                 โดยไดแ้ปลงไปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยการจดัทำาโครงการหรอืกจิกรรม
 ตา่งๆ เพือ่พฒันาและสรา้งความเจรญิใหก้บัทอ้งถิน่รวมท ัง้ตอบสนองตอ่

ปญัหาความตอ้งการของทอ้งถิน่และครอบคลมุภารกจิหนา้ทีท่ ีก่ฎหมาย
กำาหนด

   รายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายฉบบันี้ เป็นการสรปุผล
 การดำาเนนิงานในรอบปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 ทกุโครงการและกจิกรรมมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายทีไ่ด ้
   แถลงไว้ ซึง่กระผมมุง่เนน้การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น เพือ่ใหพ้ีน่อ้ง

 ประชาชนไดร้บัประโยชนแ์ละความพงึพอใจสงูสดุ ตามทีไ่ดมุ้ง่หวงัเอาไว้
 ภายใตข้อ้จำากดัหลายประการ กระผมและคณะผูบ้รหิารไดเ้ขา้มาดำาเนนิ

 การจนประสบผลสำาเร็จเป็นทีน่า่พอใจในระดบัหนึง่ โดยการแกไ้ขปญัหา
  จะมุง่เนน้ทีค่นสว่นใหญใ่หไ้ดร้บัประโยชนม์ากทีส่ดุ สำาหรบัโครงการ



 ขนาดใหญห่รอื โครงการรเิร ิม่ใหมท่ีจ่ะทำาใหป้ระชาชนโดยสว่นรวมไดร้บั
 ประโยชน์จะมกีารเตรยีมความพรอ้มเพือ่ดำาเนนิการใหเ้กดิผลเป็นรปู

ธรรมตอ่ไป
   ดงัน ัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 

แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ(  ฉบบัที่13) พ.ศ. 2552  มาตรา 48    ทศ วรรค 5 ได้
กำาหนดใหน้ายกเทศมนตรจีดัทำารายงานแสดงผลการปฏบิตังิานตาม

 นโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภาเทศบาลเป็นประจำาทกุปี

กระผมจงึขอรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายการบรหิาร
   เทศบาลตำาบลฟากทา่ ประจำาปี 2561  ดงัตอ่ไปนี้

1.  นโยบายดา้นการศกึษา จดัใหม้ศีนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเพือ่
พฒันารา่งกายและจติใจแกเ่ด็กเล็กกอ่นวยั

  เรยีน สง่เสรมิครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหย้ดึจรรยาบรรณวชิาชพี
   ใหก้ารศกึษาโดยยดึผูเ้รยีนเป์นศนูยก์ลาง พฒันามาตรฐานการศกึษา มี

 การประกนัคณุภาพการศกึษา จดัหาอปุกรณ์การเรยีนการสอนใหเ้พยีง
 พอสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

2
 นโยบายดา้นการศกึษา มโีครงการ/   กจิกรรม ทีด่ำาเนนิการรวม

    ท ัง้ส ิน้ 8    โครงการ
ลำาด ั
บ

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ

หมายเหตุ

ที่
 1 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนั

เด็กแหง่ชาติ
 42,260

 2  โครงการพฒันาศกัยภาพคณะ
กรรมการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตำาบลฟากทา่

 25,000

3 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย
 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (คา่อาหาร

กลางวนั)

150,000

4 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย
 ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (คา่อาหาร

เสรมินม)

16,200.72

5 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย 81,437.88



อาหารเสรมินมโรงเรยีนอนบุาล
ฟากทา่(  วดัวงัขวญัวนัครู 2503)

6 โครงการเงนิอดุหนนุอาหาร
กลางวนัร.ร.  อนบุาลฟากทา่

374,000

7 โครงการเปิดโลกทศันส์ูก่าร
เรยีนรูข้องยวุชนเยาวชน

 เทศบาลตำาบลฟากทา่

198,436

8 โครงการซอ้มแผนชว่ยเหลอืผู ้
ประสบภคัคภียัในสถานศกึษา

17,620
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2.    นโยบายดา้นคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ พฒันาใหเ้กดิ
ความสมดลุและย ัง่ยนืของทกุภาคสว่น

  อยา่งลงตวั สง่เสรมิสนบัสนนุการประกอบอาชพี การฝึกอาชพีแกก่ลุม่ผู ้
 สนใจและการรวมกลุม่อาชพีตา่งๆ เพือ่นำาความรูไ้ปประกอบอาชพีเสรมิ

    รายไดใ้หก้บัครอบครวั สนบัสนนุเบีย้ยงัชพีคนชรา ผูพ้กิาร ชว่ยเหลอื
   ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัแกผู่ด้อ้ยโอกาส สง่เสรมิอาชพีผูด้อ้ยโอกาส สนบัสนนุ



  และสง่เสรมิผลติภณัฑช์ุมชนสง่เสรมิการมงีานทำาอยา่งท ัว่ถงึ ปรบัปรงุ
  สถานทีท่อ่งเทีย่ว สง่เสรมิอตุสาหกรรมในครวัเรอืน สง่เสรมิการใช้

  ทรพัยากรใหป้ระหยดัและเกดิประสทิธภิาพ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
    ชุมชน ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน สนบัสนนุ

 หนว่ย อปพร.   หนว่ยกูช้พีOTOS   เพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สาร
  ประชาชน 287  ครวัเรอืน มนีำา้ประปาใชอ้ยา่งเพยีงพอ

  นโยบายดา้นคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ มโีครงการ/   กจิกรรม
  ทีด่ำาเนนิการรวมท ัง้ส ิน้ 4  โครงการ

ลำาด ั
บ

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ

หมายเหตุ

ที่
1 โครงการฝึกอบรมทอผา้สำาหรบั

 เยาวชน
9,630

2 โครงการสง่เสรมิการปลกูผกัปลอด
สารพษิ

23,375

3 โครงการตามแนวพระราชดำาร ิ
เศรษฐกจิพอเพยีง

27,155

4 โครงการฝึกอบรการออกแบบตดั
 เย็บเสือ้ผา้สำาหรบัประชาชน

18,480
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3.   นโยบายดา้นการสาธารณสขุ จดัใหม้กีารสง่เสรมิให้

 ประชาชนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ การออก
  กำาลงักายมากขึน้ เสรมิสรา้งสขุภาพเด็กเล็กต ัง้แตม่ารดาเร ิม่ต ัง้ครรภ์สง่

 เสรมิการเลีย้งทารกดว้ยนมแม่ จดัใหม้สีถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจอยา่ง
       เพยีงพอ เชน่ การปรบัปรงุสวนสขุภาพ การป้องกนัโรคตดิตอ่ จดัใหม้นีำา้

   สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภคอยา่งพอเพยีง มมีาตรการคุม้ครองผูบ้รโิภค
  การป้องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในชุมชน การบรหิารจดัการ

  ขยะอยา่งครบวงจร การปรบัปรงุภมูทิศันภ์ายในเขตเทศบาลใหส้วยงาม
     รม่รืน่ ทำาความสะอาดทอ่ระบายนำา้ กำาจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย การ

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้
  นโยบายดา้นการสาธารณสขุ มโีครงการ/  กจิกรรม ทีด่ำาเนนิ

  การรวมท ัง้ส ิน้ 3 โครงการ
ลำาดบั โครงการ/กจิกรรม งบ

ประมาณ
หมายเห

ตุ
ที่
1 โครงการอนรุกัษธ์รรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มและปรบัปรงุภมู ิ
ทศัน์

49,710

2 โครงการรณรงคค์วบคมุโรค
ตดิตอ่/พาหะนำาโรค

19,500

3. โครงการรณรงคป้์องกนัโรค
พษิสนุขับา้และควบคมุ
ประชากรสตัว ์

50,000
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4.   นโยบายดา้นการอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่
สนบัสนนุการเผยแพรป่ระเพณี

  ทอ้งถิน่ ใหค้วามสำาคญักบัผูส้งูอายุ สง่เสรมิและรกัษาประเพณีอนัดงีามที่
  มมีาแตด่ ัง้เดมิ สง่เสรมิใหเ้ด็กเยาวชนมสีว่นรว่มในกจิกรรมดา้นศลิป

 วฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่เป็นการสบืทอดและอนรุกัษศ์ลิป
 วฒันธรรมทอ้งถิน่

  นโยบายดา้นการอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มี
โครงการ/  กจิกรรม ทีด่ำาเนนิการรวม
  ท ัง้ส ิน้ 5  โครงการ
ลำาดบั โครงการ/กจิกรรม งบ

ประมาณ
หมายเห

ตุ
ที่
1 โครงการจดังานวนัออกพรรษา

 และประเพณีไหลเรอืไฟ
ไมใ่ชง้บ
ประมาณ

2 โครงการจดังานวนัเทศบาล ไมใ่ชง้บ
ประมาณ

3 โครงการจดังานประเพณีและ
วนัสำาคญัทางศาสนา

25,900

4 โครงการจดังานประเพณี 102,490



วนัลอยกระทง
5 โครงการจดังานประเพณีวนั

สงกรานต์
53,000

8
5.  นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน มกีารป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแมน่ำา้ปาดอนัเนือ่งมาจาก

การเกดินำา้ไหลหลากในฤดฝูนและเกดินำา้ทว่มในพืน้ทีชุ่มชนจงึได้
  กอ่สรา้งกำาแพงก ัน้นำา้ บรเิวณหมู่ 9  พืน้ทีด่ำาเนนิการ 240 ตารางกโิลเมตร

  เพือ่ป้องกนันำา้ทว่มและปรบัภมูทิศันใ์หส้วยงาม การปรบัปรงุซอ่มแซม
 หลงัคา (ตะเขส้นัหลงัคาและฝ้าเพดาน)  อาคารสำานกังานเทศบาลตำาบล
  ฟากทา่ การกอ่สรา้งรางระบายนำา้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยชดิวารเีพือ่

เป็นการปรบัปรงุรางระบายนำา้ใหน้ำา้ไหลสะดวกยิง่ข ึน้และเป็นการป้องกนั



 นำา้ทว่มขงัในทอ่ระบายนำา้ กอ่สรา้งทีจ่อดรถหนา้สำานกังานเทศบาลตำาบล
  ฟากทา่เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ

ปรบัปรงุภมูทิศันส์วนสขุภาพเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีอ่อกกำาลงักายโดย
เทศบาลจดัหาเครือ่งออกกำาลงักายกลางแจง้มาไวบ้รกิารประชาชน

นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานมโีครงการ/  กจิกรรมที่
    ดำาเนนิการรวม ท ัง้ส ิน้ 2  โครงการ

ลำาด ั
บ

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมา
ณ

หมายเ
หตุ

ที่
1 โครงการกอ่สรา้งประตปิูด-เปิดนำา้เพือ่

ป้องกนันำา้ทว่มและบอ่บำาบดันำา้เสยีจาก
  ชุมชนหมู่ 3  บา้นบุง่

1,245,90
0

2 โครงการซอ่มแซมผนงัคอนกรตีป้องกนั
 นำา้ทว่ม (บา้นวงัขวญั)  หมู่ 9 ตำาบล
    ฟากทา่ อำาเภอฟากทา่ จงัหวดัอตุรดติถ์

126,000



9



10
6. นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มปรบัปรงุภมูทิศันต์ลอดเสน้ทาง

  คมนาคมภายในเขตเทศบาล สง่เสรมิ
 ใหป้ระชาชนจดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณรอบๆบา้น เชน่จดัโครงการหนา้

    บา้นนา่มอง การจดัการขยะแบบครบวงจร จดัทีร่องรบัขยะอยา่งถกู
   สขุลกัษณะ จดัระบบการกำาจดัขยะอยา่งถกูวธิ ี สง่เสรมิใหป้ระชาชนนำา

   สิง่ของเหลอืใชก้ลบัมาใชใ้หม่ สง่เสริมใหป้ระชาชนทกุเพศ วยั มสีว่นรว่ม
ในการจดัการส ิง่แวดลอ้ม

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มมโีครงการ/  กจิกรรมทีด่ำาเนนิการรวม
   ท ัง้ส ิน้ 2    โครงการ

ลำาด ั
บ

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ

หมายเหตุ

ที่
1 โครงการหนา้บา้นนา่มอง 50,000
2 โครงการกำาจดัขยะโดยชุมชนมี

สว่นรว่ม
50,000
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7.  นโยบายดา้นกฬีาและนนัทนาการ มกีารสง่เสรมิให้
 ประชาชนไดอ้อกกำาลงักาย มทีกัษะดา้นการ

    เลน่กฬีา เชน่ สง่เสรมิใหป้ระชาชนรว่มการแขง่ขนักฬีาในระดบั ทอ้งถิน่
       อำาเภอ จงัหวดั รว่มการแขง่ขนักฬีาประจำาอำาเภอทกุปี เชน่ กฬีา 5  เหลา่

  เทาแดง
นโยบายดา้นกฬีาและนนัทนาการมโีครงการ/  กจิกรรม ทีด่ำาเนนิ

   การรวมท ัง้ส ิน้ 4    โครงการ
ลำาด ั
บ

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ

หมายเห
ตุ

ที่
1 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพ

 ตดิ
100,000

2  โครงการแขง่ขนักฬีา 5  เหลา่ เทา-
แดง

180,105

3 โครงการสง่ทมีนกักฬีาหรอืนกั
กรฑีาเขา้รว่มแขง่ขนั

24,943

4 โครงการแขง่ขนักฬีาเบญจสมัพนัธ์ ไมใ่ชง้บ
ประมาณ
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8.   นโยบายดา้นการบรหิาร การบรหิารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิ

 บาลใหเ้ป็นไปเพือ่การพฒันาสงัคม
  เศรษฐกจิและความม ัน่คงของประชาชน สง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีารศกึษา

  อบรม เรยีนรู ้ เพือ่นำาความรูเ้หลา่น ัน้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเองและ
  สงัคมสว่นรวม มกีารเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารงานแบบบรูณา

  การกบัหนว่ยงานอืน่ๆรวมถงึภาคประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิ
  และพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ ทกัษะ สมรรถนะทีจ่ำาเป็นตอ่การปฏบตั ิ

ราชการและใหม้คีวามรอบรูเ้ทา่ทนัสภาพเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพือ่ใหส้ามารถจดับรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชนไดร้บั

  ประโยชนส์งูสดุ สง่เสรมิใหบ้คุลากรนำาหลกัธรรมาภบิาลไปใชใ้นการ
    ปฏบิตังิาน มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร สง่เสรมิ

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่
  นโยบายดา้นการบรหิาร มโีครงการ/  กจิกรรมทีด่ำาเนนิการรวม

  ท ัง้ส ิน้ 12   โครงการ
ลำา
ดบั

โครงการ/กจิกรรม งบ
ประมาณ

หมาย
เหตุ



ที่
1 โครงการฝึกซอ้มแผนชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

  ภยั
17,620

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

191,740

3 โครงการใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและ
  บรรเทาสาธารณภยั

17,620

4 โครงการสง่เสรมิและพฒันาองคค์วามรูใ้ห้
แกบ่คุลากรของอปท.

136,952

5 โครงการป้องกนัและลดอบุตัภิยัทางถนน
ชว่งเทศกาลวนัปีใหมแ่ละวนัสงกรานต์

1,800

6 โครงการอบรมเผยแพรค่วามรูด้า้น
กฎหมาย

17,148

7 โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่
บคุลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ไมไ่ดใ้ช้
งบ

ประมาณ
8 โครงการจดังานวนัเทศบาล ไมไ่ดใ้ช้

งบ
ประมาณ

9 โครงการประชาสมัพนัธแ์ละออกบรกิารจดั
เก็บภาษนีอกสถานที่

10,000

11 โครงการจดัเก็บขอ้มลูเพือ่จดัทำาแผน
พฒันาทอ้งถิน่

ไมไ่ดใ้ช้
งบ

ประมาณ
12 โครงการรณรงคแ์กไ้ขปญัหายาเสพตดิ 19,500
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